
Het is een zonnige herfstdag. De 

maan staat in het aardeteken Stier. 

Wij ontmoeten elkaar in het Heilooer 

bos. Wij zijn allebei BD-moestuinders: 

Carmencita de Ruiter en Carolien  

Dekker. We gaan op zoek naar eiken-

schors voor het vegetarisch compost-

preparaat dat we al jaren zelf maken. 

Al wandelend ontspint zich een gesprek.

Wezens 
en ontw ikkeling 
in de m  oestuin

D Y N A M I S C H  T U I N I E R E N

CdR: Wat maakte eigenlijk dat jij biody-

namisch ging werken?

CD: Toen ik zo’n 30 jaar geleden mijn 

eerste moestuin kreeg, wist ik helemaal 

niets van BD. Wel was het voor mij vol-

komen vanzelfsprekend dat ik biologisch 

zou gaan tuinieren. Toch miste ik daarin 

iets wezenlijks. In de BD en in de antro-

posofie vond ik uiteindelijk antwoorden. 

Daaruit begreep ik dat het wezens zijn 

die werken aan de groei van planten. 

Toen viel er voor mij veel op zijn plaats. 

CdR: Ook voor mij was het vanzelfspre-

kend om biologisch te tuinieren. Ik was 

altijd al geïnteresseerd in Engelhiërar-

chieën. Toen iemand mij vertelde over 

natuurwezens ben ik op zoek gegaan. 

Ook ik vond in de BD en in de antroposo-

fie vele antwoorden. Die antwoorden roe-

pen ook weer net zoveel vragen op. Dat 

maakt het zo boeiend. Als ik antroposofie 

lees, word ik altijd hongerig en ga ik op 

Carolien Dekker en Carmencita de Ruiter 

verzamelen eikenschors voor het vegeta-

risch compostpreparaat
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Carolien Dekker onderhoudt al jarenlang 

met veel plezier haar biologisch-dynamische 

moestuin. (foto links) Carolien is bestuurs-

lid van Stichting de Zonnetuin en is nauw 

betrokken bij het 

samenstellen van 

“Het juiste moment - 

werkagenda voor het 

land en de tuin” die 

deze Stichting jaar-

lijks uitgeeft. 

dezonnetuin.org

Als we het hebben over ontwikkeling en con-

tact met Geestelijke Wezens, dan vind ik het 

maken van dit preparaat daar een enorme 

hulp bij. 

CD: Zo ervaar ik dat ook. Eerst zoek ik met 

aandacht alle planten op de juiste zon- en 

maanstanden. Tijdens het oogsten van de 

plantendelen stem ik me af op de planeet 

en op de engelhiërarchie die bij de desbe-

treffende preparatenplant hoort. Ik bedenk 

dan wat deze planetenkracht kan betekenen 

voor mijzelf en voor de gewassen op mijn 

tuin. Tijdens het vijzelen van de gedroogde 

plantendelen doe ik dat opnieuw. Dat doe ik 

ook weer tijdens het aanmaken en het in-

brengen van het preparaat in de compost-

hoop, en tenslotte nog een keer tijdens het 

uitrijden van de compost.

CdR: Inderdaad, steeds weer opnieuw ver-

bind ik mij met alle krachten en maak ik mij 

er een voorstelling van. Ik doe dat nu al heel 

wat jaren, en ga de verbinding steeds ster-

ker voelen. AP

onderzoek uit.

CD: De essentie van biodynamisch werken zit 

voor mij vooral in het contact en de samen-

werking met de natuur- en andere Geeste-

lijke wezens. Tijdens het werken in de tuin 

ben ik mij zeer bewust van hun aanwezig-

heid. Ik vraag mij steeds af welke wezens 

waar werken en hoe ik met mijn handelen 

ondersteunend kan zijn aan het groeiproces. 

Om een voorbeeld te geven: nadat ik iets ge-

zaaid heb stem ik mij af op de aardewezens 

en de nimfen. Ik vraag hen of zij de zaden 

verder willen verzorgen en tot gezonde plan-

ten willen laten ontwikkelen. Ook vraag ik 

de Engelen of zij daarbij behulpzaam willen 

zijn. Het lijkt wel wat op bidden, ja. Omdat ik 

weet dat zonder de hulp van de Geestelijke 

wereld niets kan groeien. Biodynamisch wer-

ken maakt dat ik mij onderdeel weet van een 

veel groter geheel.

CdR: Ja, dat herken ik. Ik zou BD willen om-

schrijven als een persoonlijke ontwikkelings-

weg via de tuin. Wat het mij brengt is dat ik 

leer waarnemen en zoek naar hoe ik bemid-

delaar kan zijn tussen de krachten van he-

mel en aarde. Wat kan ik - als mens - daar-

aan bijdragen? En wat doet het met mij en 

met het voedsel dat ik verbouw? 

CD: Dat klinkt allemaal heel mooi he, maar 

de werkelijkheid is soms weerbarstig.

CdR: Klopt, die ontwikkeling gaat met horten 

en stoten. Regelmatig mislukken er dingen 

in de tuin en komt er niets op, blijft je gewas 

heel klein of wordt er van alles opgegeten, 

terwijl de buren op het volkstuincomplex die 

gangbaar werken dan vragen: “Had jij ook 

zo’n grote oogst?” Als ik dan met nee moet 

antwoorden, dan moet ik soms toch even 

slikken. Maar nee, bedenk ik me dan, ik heb 

gekozen voor kwaliteit en ontwikkeling, en 

niet voor kwantiteit.

CD: Dat zijn wel lastige momenten ja. Maar 

ook wel heel leerzaam. Want: hoe ga ik om 

met teleurstellingen? En kan ik trouw blijven 

aan de ingeslagen weg? Kan ik er mee leven 

dat slakken zich tegoed doen aan mijn pas 

ontkiemde worteltjes, en dat vogels mee-

snoepen van mijn aardbeien? Of wil ik het 

allemaal voor mezelf houden en laat ik me 

verleiden tot het bestrijden van…?

CdR: BD is inderdaad geen garantie voor een 

zekere oogst. Het is niet zo dat - als ik op 

de juiste momenten iets zaai en daarbij de 

hulp van de Geestelijke Wereld inroep -, dat 

het dan vanzelf goed komt. Het blijft hard 

werken. Niet alleen fysiek in de tuin, maar 

ook aan mijzelf.

Inmiddels hebben we een plek in het bos be-

reikt waar een aantal machtige oude zomer-

eiken staan. Het is stil in het bos. We stem-

men ons in alle rust af op de wezens van 

deze bomen en vragen hardop of we wat van 

hun schors mogen nemen. Daarna breken 

we voorzichtig wat stukjes schors af, totdat 

we allebei ongeveer een handvol verzameld 

hebben. We bedanken de boomwezens en 

blijven nog even in stilte staan, onder de 

indruk van het moment. Twee wandelaars 

staan verderop nieuwsgierig te kijken, maar 

vragen niets en lopen zwijgend verder. 

CdR: Zo, nu heb ik voor dit jaar weer alle 

planten verzameld om het vegetarisch com-

postpreparaat mee te kunnen maken. In de 

Heilige Nachten ga ik daarmee aan de slag. 

D Y N A M I S C H  T U I N I E R E N

Carmencita de Ruiter is korfimker en geeft 

les in biodynamisch tuinieren (foto boven) en 

het vegetarisch preparaat.

carmencitabd.nl

Vegetarisch 
preparaat
Bij het vegetarisch compost-

mestpreparaat worden dezelf-

de planten gebruikt als in de 

klassieke preparaten. In plaats 

van de astrale krachten van de 

dierlijke omhulling is het hier 

de mens die zelf vanuit zijn 

hart de verbinding legt met de 

aarde en de kosmos. Dat doe 

je tijdens het fijnmalen van 

de gedroogde planten in een 

vijzel. Uiteindelijk worden alle 

gevijzelde planten met een 

beetje honing samengevoegd 

tot een preparaat. Het hele 

proces is uitgebreid beschre-

ven in de publicatie “Mens 

tussen Aarde en Kosmos” van 

Guurtje Kieft. Wil je het zelf in 

de praktijk leren? Kijk dan op 

carmencitabd.nl
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